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Врз основа на член 172 и 176 од Законот за високото oбразование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 82/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 

бр.178/2021) и член 26 од Правилникот за потребните услови за избор во наставно-научни, 

научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот Св. 

Кирил и Методиј во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411/2018) и Одлуката бр. 02-339/11 

од 14.9.2022 година донесена од Наставно-научниот совет на Факултетот за шумарски 

науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, деканот на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и 

екоинженеринг „Ханс Ем“ распишува 

      КОНКУРС 

                  за избор во звање 

Се распишува Конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања по 

предметите од наставно-научната област:  фитопатологија (40200) за време од 5 години 

еден (1) извршител. 

Кандидатите, покрај општите услови утврдени во Законот за високото образование 

треба да ги исполнуваат и посебните услови утврдени во Правилникот за потребните услови 

за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и 

демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник 

бр. 411/2018) и актите на Факултетот. 

 Кон пријавата, кандидатите треба да достават: доказ за стекнат соодветен степен на 

образование - доктор на науки, изјава за исполнување на општите и посебните услови за 

работното место,  уверение/сертификат за познавање на еден од најчесто користените јазици 

во Европската унија (англиски, француски, германски), кратка биографија/CV, список на 

објавени научни и стручни трудови, по еден примерок од трудовите и пополнет образец 

Анекс 2 кон Извештајот за избор во звања (објавен на веб страната на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје). 

Изборот на кандидатите се врши согласно со Законот за високото образование и 

Правилникот за потребните услови за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни 

и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 411/2018). 

Работното време на наставникот во наставно-научно звање е определено во 

согласност со актите на Факултетот. 

Основната плата на наставникот е околу 33.400,00 денари. 

Постапката по Конкурсот за избор во наставно-научни звања трае најмногу 6 месеци 

од наредниот ден од денот на објавување на конкурсот. 

Документите се доставуваат преку архивата на Факултетот за шумарски науки, 

пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 



во Скопје, или по пошта на адреса: ул.16-та Македонска Бригада бр.1, 1000 Скопје, во рок од 

8 дена од денот на објавувањето. 

Дополнителни информации на тел:  070/344-017. 

                

   Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и               

екоинженеринг „Ханс Ем“ 

 

 

 

 

 
 
  


